KOKOUSMUISTIO

MRL-uudistus / parlamentaarisen seurantaryhmän 2. kokous
Aika

ke 24.10.2018 klo 15.00–17.00

Paikka

Pikkuparlamentti, kokoushuone Tervaleppä

Läsnä

Kansanedustaja Juha Pylväs, Suomen Keskusta
Kansanedustaja Sari Multala, Kansallinen Kokoomus,
poistui kohdan 4 käsittelyn jälkeen klo 16.10
Kansanedustaja Riitta Myller, Suomen Sosialidemokraattinen puolue,
saapui klo 15.15
Kansanedustaja Martti Mölsä, Sininen Tulevaisuus
Kansanedustaja Hanna Halmeenpää, Satu Hassin varajäsenenä
Kansanedustaja Silvia Modig, Vasemmistoliitto,
poistui kohdan 4 käsittelyn jälkeen klo 16.10
Kansanedustaja Antero Laukkanen, Suomen Kristillisdemokraatit
Professori Ari Ekroos, Aalto-yliopisto, MRL-sidosryhmäfoorumin puheenjohtaja
Osastopäällikkö Helena Säteri, ympäristöministeriö, MRL-työryhmän puheenjohtaja
toimi kokouksen puheenjohtajana
Erityisasiantuntija Lauri Jääskeläinen, ympäristöministeriö, sihteeri
Hallitussihteeri Maija Neva, ympäristöministeriö, sihteeri
Hallitussihteeri Mirkka Saarela, ympäristöministeriö, sihteeri
Viestintäasiantuntija Annukka Lyra, ympäristöministeriö
Viestintäsuunnittelija Melica Hellén, ympäristöministeriö

Poissa

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, puheenjohtaja
Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö, varapuheenjohtaja
Kansanedustaja Leena Meri, Perussuomalaiset
Kansanedustaja Anders Adlercreutz, Svenska folkpartiet

1

Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Helena Säteri toimi puheenjohtajana ministeri Tiilikaisen ollessa estynyt. Hyväksyttiin muistio.
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Seurantaryhmän jäsenille lähetetyn webropol-kyselyn tulokset
Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 5 kpl. Maija Neva esitteli lyhyesti vastausten keskeisimmät
huomiot.
Keskusteltiin aiheesta lyhyesti ja todettiin muun muassa, että kyselyyn vastaaminen edellytti
hyvää nykyisen MRL:n tuntemusta. MRL-uudistuksen valmistelu on alkuvaiheessa, joten

kyselyn teemat olivat yleisellä tasolla. Todettiin, että uuden webropol-kyselyn voisi tehdä
sitten, kun MRL-valmistelu on edennyt ja yksityiskohdat ovat tarkentuneet.
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MRL-uudistuksen tilannekatsaus
MRL-työryhmän puheenjohtaja Helena Säteri kertoi lyhyesti MRL-työryhmän kokouksista ja
käsitellyistä asioista.
MRL-sidosryhmäfoorumin puheenjohtaja Ari Ekroos kertoi sidosryhmäfoorumin työskentelystä,
kokouksia on järjestetty tähän mennessä kaksi. Ekroos kertoi myös keskustelualustasta, jonne
kutsui myös seurantaryhmän jäsenet keskustelemaan MRL-uudistuksen eri teemoista.
Seuraava sidosryhmäfoorumin kokous pidetään 17.12..

,
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Alueidenkäytön suunnittelutasot ja suunnittelujärjestelmän kehittäminen
Alueidenkäytön valmistelujaoston puheenjohtaja Antti Irjala esitteli valmistelutilanteen
seurantaryhmälle kokouskutsun liitteenä lähetetyn esityksen pohjalta.
Keskusteltiin suunnittelujärjestelmästä, suunnittelutasoista, suunnittelujänteestä ja kaavojen
oikeusvaikutuksista. Nostettiin esiin MAL-sopimusjärjestelmä ja keskusteltiin MAL-sopimusten
linkittymisestä kaupunkiseudun yleiskaavaan sekä vaihtoehdosta säännellä MAL-sopimuksesta
laissa.
Toivottiin joustavaa menettelyä ja tapauskohtaista harkintaa, mutta toisaalta todettiin tarve
yhtenäistää kuntien suunnittelu- ja lupakäytäntöjä. Nostettiin esiin näiden tavoitteiden sisäinen
ristiriitaisuus.
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Rakentamisen vastuut
Rakentamisen valmistelujaoston puheenjohtaja Kirsi Martinkauppi esitteli valmistelutilanteen
seurantaryhmälle kokouskutsun liitteenä lähetetyn esityksen pohjalta.
Keskusteltiin aiheesta esityksen pohjalta. Pidettiin hyvänä, että nykyisin olevaa ongelmaa
kokonaisvastuun puuttumisesta pyritään ratkaisemaan. Nostettiin esiin vakuusjärjestelyt ja
valvonta.
Lauri Jääskeläinen kertoi lyhyesti kansainvälisistä esimerkeistä.
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Muut asiat
Hyväksyttiin kevään kokousajoiksi ke 13.2.2019 klo 15.00–17.00 ja ti 14.5.2019 klo 15.00–
17.00.
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Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 27.11.2018
Todettiin seuraavan kokouksen ajankohta 27.11.2018 klo 14.30. Puheenjohtaja kiitti osallistujia
ja päätti kokouksen klo 16.55.

